
 
Bergen,  12 maart 2009  
 
DEFINITIEVE AGENDA
 
 
Aan de leden van de raad, 
 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag , 24 maart 2009 
aanvang 19.30 uur in De Beeck te Bergen. Voorafgaand aan de opening van de vergadering 
vindt het vragenhalfuur plaats indien bij de voorzitter vragen zijn ingediend. U kunt dit nalezen 
op de dag van de raadsvergadering vanaf 10.00 uur op  www.bergen-nh.nl. 
 
 
Agendanr. Voorstelnr. AGENDA 
   

1.   Vragenhalfuur 
   
2.  Opening 
   
3.  Vaststelling van de agenda 
   
4.  Verslaglegging, bestuurlijke toezeggingen en ingekomen 

stukken 
   
  Verslaglegging (notulen) 24 februari 2009 
  Lijst van bestuurlijke toezeggingen, bijgewerkt t/m 12 maart 2009 
   
5.  Ingekomen stukken 
  - beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA 
   
  Hamerstukken 1

   
6. 03-16 Voorstel betreft: ontslag op eigen verzoek en benoeming (burger) 

commissielid fractie GroenLinks  
   
7. 03-17 Voorstel betreft: ontslag op eigen verzoek en benoeming (burger)  

commissielid fractie Gemeentebelangen BES 
   
8. 03-18 Voorstel betreft: het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening 

gemeente Bergen 2009 
   
9. 03-19 Voorstel betreft: wijziging van de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs 2009 en wijziging van de overlegstructuren 
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1 Stukken die de raad niet meer bespreekt en waarvan het besluit direct door de raad genomen 
wordt.Hierbij is het mogelijk een stemverklaring af te leggen. 

http://www.bergen-nh.nl/


10. 03-20 Voorstel betreft: de nieuwe bepalingen van de APV en de vrijstelling 
van parkeerbelasting voor houders van een gehandicapte 
Parkeerkaart in de Parkeerverordening 2009 en in de Verordening 
Parkeerbelasting 2009 op te nemen 

   
  Bespreekstukken 
   
11. 03-21 Voorstel betreft: vaststellen het bestemmingsplan Bergen Dorpskern 

Zuid inclusief de nota van beantwoording zienswijzen en de 
ambtshalve wijzigingen 

   
12. 03-22 Initiatiefvoorstel fractie PvdA Bergen, een Millennium Gemeente 

midden in de wereld 
   
13. 03-23 Procesvoorstel opstellen structuurvisie Bergen Landelijk Gebied 
   
14. 03-24 Voorstel betreft: de uitwerking van de begrotingspost van € 400.000 

voor de verdieping van het bestaande beleid in 2009 
   
  Sluiting 

 
 
Hoogachtend, 
de voorzitter van de gemeenteraad van Bergen, 
 
 
 
 
drs. H. Hafkamp 

 
 

De stukken liggen van 16 maart tot 24 maart 2009 ter inzage in het gemeentehuis, openingstijden op 
werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en in de openbare bibliotheken Bergen, Egmond aan den Hoef en 
Schoorl 
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